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مقال تحقيقي شامل لإلسرائيليات  -إسحاق أم إسماعيل   :الذبيح  طفلمن هو ال

 العربيةالواردة  وأقوال السلف في كتب التفسير

The child of sacrifice: Isaac or Ishmael - A 
comprehensive investigation into the Jewish 

accounts and opinions of early scholars in Arabic 
tafs┘r works 

 دالور سيـــــــــــالب 
 ضياء معراج اإلسالم /د 

Abstract  
In spite of varying methods and writing styles, Muslim tafs┘r literature possesses quite a 
large number of biblical accounts and stories of previous Prophets and former nations, 
commonly known as riw┐y┐t isr┐’┘liyyah. A lot has been written about the origin and 
quality of these riw┐y┐t and that how did they penetrate into Qur’┐nic exegesis. One of 
such accounts relates to the story of the child who was offered for sacrifice by the prophet 
Abraham (Peace be upon him). According to the Old Testament (Genesis: 22), Abraham 
was instructed by Allah (sub╒┐nahu wa ta‘┐l┐) to offer Issac for sacrifice on Moriah. 
This event is known as “Aqedat Yitzhaq” (in Hebrew) = “The Binding” (in English). This 
episode has been the focus of tremendous interest of scholars/interpreters/missionaries 
(both classical and modern) of Judaism, Christianity and Islam. The present article, 
through critical investigation, looks into the story in Muslim Arabic tafs┘r literature and 
points out biblical accounts and opinions of early scholars about them.   
Keywords: Abraham, Ishmael, Issac, The child of sacrifice, Biblical Accounts, 

Qur’┐nic exegesis  

 :خري خلقه حممد وآله وأصحابه أمجعني وبعداحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على 
لقد ورد يف كتب التفسري على تباين أساليبها ومناهجها ، رواايت إسرائيلية كاذبة ، ال حصر هلا ، ومن هذه 

ما يتعلق بقصص األنبياء واملرسلني واألقوام السابقني واألمم املاضية وقد رويت طائفة منها عن  1اإلسرائيليات
 الصحابة ، والتابعني واتبعيهم ، كما ورد بعضا منها مرفوًعا إىل النيب عليه الصالة والسالم ظلما وزورًا.

ل الكتاب و افرتاءاهتم أفكار أه، وإمنا هي وليدة واايت هي ليست من اإلسالم يف شيءوهذه احلكاايت والر 
، أو أخذها من مؤلفاهتم عدد  2مسلمي أهل الكتاب ، ورسله ، تلقاها أهل التفسري وغريهم  عنوأكاذيبهم على هللا

من الصحابة والتابعني ، أو اندست عليهم ، ومن أعجب من ذلك أن أهل الكتاب ازدادوا يف حتريف ما عندهم من 
ا فعلوا يف قصة ، وذلك مثل مأبحقية ما نقلوه من تلك األكاذيبثبات ادعائهم الكاذب التوراة احملرفة ،وذلك إل

 ، كما سيأيت.3، وأنه هو الذبيحإسحاق بن إبراهيم
،  يف األكوان،  تلك اليت ال يتفق وسنن هللاتقصاء كل ما ورد من اإلسرائيليات، يقتضى تدوين جملدات ضخمةو الس

 يف أنبياء هللا ورسله اليت يدل عليها النقل الصحيح و العقل السليم.وما هي خملة ابلعقيدة الصحيحة 

                                                 


   .جامعة بشاور ،قسم العلوم اإلسالمية ،ابحث دكتوراه ،دالور )سيـــــــــــالب(  


   .جامعة بشاور ،أستاذ قسم العلوم اإلسالمية ،الدكتور معراج اإلسالم ضياء 
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 هل هو إسحاق أم إمساعيل؟ واألن نعود إىل ما حنن بصدده من املوضوع  وهو حتديد حقيقة الذبيح
هناك ولدان حيث كان  4اليت حنن بصددها هي بشأن قصة تدور حول حتديد الذبيح األول اإلسرائيلية الرواايت

 فأيهما كان الذبيح ؟، عليه السالمإلبراهيم  (عليهما السالم ، ل وإسحاق إمساعي)
إذ هو  ,البحث والتطلع إىل التعرف على املستجدات يف املوضوع بدافع حبحاثة من البطائفة وابملناسبة قد خاض 

ابن كثري  ، وهم علماء رابنيون أمثالاجتهاد و نيةفهم كان عن حسن فاختالخيلو متاما عن وجود نص صريح، 
عن عصبية  ، ومن جانب آخر فقد كان خوض طائفة أخرى من الباحثني يف املوضوع، هذا كله من جانبوالطربي

   .، وهم طائفة من أهل الكتاب ومن معهموسوء نية
 يناثنتا عشرة مرة يف القرآن الكرمي خصوصًا مع األخيار والصاحلني، والصابر إمساعيل عليه السالم  لقد ورد اسم النيب

 : الذين يفضلهم هللا على العاملني، وذلك بناء على التفصيل اآليت
مخس مرات يف سورة "البقرة " ويف كل من سورة "آل عمران" وسورة "النساء"وسورة "األنعام"وسورة "إبراهيم" وسورة 

 "مرمي" وسورة "األنبياء" وسورة "ص" مرة واحدة .
 :ة وذلك على أساس التفاصيل اآلتيةقرآن الكرمي سبع عشرة مر كما ورد اسم النيب اسحاق عليه السالم يف ال

ويف كل من  واحدة، مرة يف سورة "البقرة" ثالث مرات ويف كل من سورة "آل عمران"  وسورة "النساء"وسورة "األنعام"
ة وسورة "مرمي"وسورة "األنبياء" وسور من سورة "إبراهيم" مرتني و يف كل  "هود" و"يوسف" و"الصافات" سورة

 وسورة "ص" مرة واحدة. "العنكبوت"
 واليت هي على النحو التايل: حديثنا من خالل احملاور األساسية املقرتحة للنقاش سنتناول ،وللخوض يف صلب املوضوع

 يف ابب الذبيح ، ونقدهاابن كثري(  تفسري) ئيلة الواردة يفسرد الرواايت اإلسرا. 
 الراجح منهابيح  وبيان يف ابب حتديد اسم الذ سرد أقوال أهل العلم.   
 اخلامتة وأهم ما يستفاد من نتائج البحث.  

 ،يف املوضوع أقوال أهل العلم، ابإلضافة إىل ابن كثري مث تليها نقدهاو إليكم اآلن الرواايت اإلسرائيلية اليت أوردها 
 :على النحو التايل ومناقشتها وبيان الراجح منها

 : اليت أوردها ) ابن كثري(رائيلية : سرد الرواايت اإلسأوال

 ، يف هذا الباب عن بعضوجتدر اإلشارة أبن أكثر املفسرين، منهم البغوي والسيوطي والطربي، أوردوا رواايت كثرية
لى ، ومل يرجح أحدمها علقولني املذكورين آنفا، وغريهم كما أورد اخلازن يف تفسريه االصحابة والتابعني وكعب األحبار

 .5، وردا عن رسول هللا عليه الصالة والسالمذلك أنه قال: وكال القولنياآلخر واألعجب من 
  :ولكننا هنا سنتكفي ابإلسرائيليات اليت أوردها ابن كثري يف هذا الباب

( من السورة  113 – 99)اآلايت  كغريه من املفسرين يف سورة الصافات عند تفسري  -رمحه هللا- 6لقد أورد ابن كثري
 ، يف الذبيح هل هو إسحاق أم إمساعيل ؟ت اإلسرائيليةاملذكورة، الروااي

 :تلك الرواايت فيد منامل لخصاملوإليكم 

وهو الذي قـَّربه ابن آدم فتقبل منه، فكان  ،الكبش الذي فدي به إسحاق، هو كبش أعني أقرن أبيض له ثغاء .1
ذا ، وكان 8ثبري جبل بعد انشقاق، فهبط على إبراهيم من اجلنة فيها 7وقد ارتع  أربعني خريفا خمزوان يف اجلنة.

 .10يف ثَِبري 9أمحر فكان مربوطًا بُسَمرةصوف 
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رة األوىل ، فوجده عند اجلمثبري فذهب ولد إبراهيم يف إثره جبل فدي إمساعيل بتيس من األْرَوى، أنزل عليه من .2
كل من اجلمرتني الوسطى   ت ( مع الولد عند، وتكرر هذا العمل ) الرمي واإلفالعندها رماه بسبع حصيات

 .، فذحبهوالكربى حىت عثر عليه عند املنحر مبىن
 . 11رأس الكبش بقرنيه معلق يف ميزاب الكعبة وهو ايبس. إىل أن احرتق البيت، فاحرتقا  .3
 .12كان اسم كبش إبراهيم: جرير .4
 ،ذبح ابنه إسحاق له ملا أُريَ  م عليه السالمإبراهيإن : قال كعب ،، ومما فيهرضي هللا عنه التقى كعب وأبو هريرة .5

 .13لذبحل يعصيا عن االستسالمكي  "سارة"  "إسحاق" وأمه  إىل أن يوسوس حاول الشيطان
، اللهم من يلقاك :بقوله إسحاق فدعادعوة مستجابة له. ب: أن هللا قد أوحى إىل إسحاق و قال كعب يف آخره .6

  ، فأدخله اجلنة. ال يشرك بك شيًئا
: نه عن النيب عليه الصالة والسالم: " خريين ريب بني اثنني، بسنده عن أيب هريرة رضي هللا عابن أيب حامتقال  .7

، أمال يف تكفري ذنوب أميت ولوال العبد فاعيت، فاخرتت الثانية: اختبائي لشا: املغفرة لنصف أميت، و اثنيهماأوهلم
 يار األول وذلك بتعجيل دعويت".، الخرتت اخل)إسحاق عليه السالم ( سبقين إليهالصاحل 

ملا كشف هللا عن إسحاق كْرَب الذبح قيل له: اي إسحاق، سل تعطه. فقال: اللهم من ومما جاء فيه أيضا: "  .8
 ، فاغفر له وأدخله اجلنة".دون ارتكاب ذنب الشركيلقاك بعد موته 

 " ...مبائة من اإلبل  فعليه ،من نذر على أن ينحر نفسه لقد أفىت ابن عباس أن .9

 .14الذبح العظيم املذكور يف القرآن هو عبارة عن  الَوْعل   .10
... -عثمان بن طلحة  إىلبعث النيب عليه الصالة والسالم  : إلمام أمحد: ...عن صفية بنت شيبة، وفيهاعن ا .11

 الكبش الذي قال: "إين كنُت رأيت قرين الكبش، حني دخلت البيت، فنسيت أن آمرك أن ختمرمها، َفَخمَّْرمها،
 .15قرنيه عرب القرون واألجيال حىت زمن بعثة النيب عليه الصالة والسالم  قريش، توارثت فدي به إبراهيم

 .، ستأيت الحقاوإمساعيلر يف أتييد كل من إسحاق ، كما أورد أيضا اآلاثاملوضوعهذه هي الرواايت اليت أوردها ابن كثري يف 
 اثنيا : سرد أقوال أهل العلم يف حتديد اسم النيب الذبيح )هل هو إسحاق أم إمساعيل؟( 

، رون كابن عاشور يف تفسريه وغريهمنقل املفسف لقد وردت يف كتب التفسري اخلالف الدائر يف حتديد اسم الذبيح
، اس اآلاثر الواردة يف املوضوعأس وهي على ،هل العلم من علماء السلف، يف تعيني الذبيحاخلالف الدائر وأقوال أ

  :وفيما يلي نقوم بسردها بعضها تؤيد إسحاق ذبيحا والبعض اآلخر يؤيد إمساعيل ذبيحا
أبو موسى األشعري وعمر بن هو )إسحاق عليه السالم( ومنهم  حالذبي طائفة من الصحابة تقال :القول األول

   .وغريهم، وأبو هريرة _ يف رواية _اخلطاب
 .، وهو اختيار الطربي16.وعطاء وغريهم : مقاتل بن سليمانمجاعة من التابعني منهم ا هو قولكم

  : حدثت أحداث هذه القصة ابلشام، وقيل: األرض قد طويت له حىت أوصله يف ساعة إىل مىن حيث املنحر.ومن أدلة هؤالء
عبد هللا و  : ابن عباسهبذا القول هم وممن قال :الذبيح هو "إمساعيل" قال عدد من الصحابة والتابعني: :الثاين القول

 . 17وأقوى الروايتني عن ابن عباس أنه إمساعيل  جماهدو ، وسعيد بن املسيب بن عمر وأبو هريرة
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و  18، فلم يرتجح لديهم ال إسحاق وال إمساعيل ومنهم ابن األثريالتوقف يف املسألة وهو وهناك قول اثلث
  .، وهللا أعلمومن معهم 19السيوطي
، هو أيضا ممن نصر أصحاب القول الثاين )أن الذبيح هو إمساعيل(، فأجاد وأفاد. وسيأيت  ابن كثري رمحه هللا و إمامنا

 كالمه مفصال يف هذا الصدد. 
 هو أمران : - سبب اخلالف

ورود آاثر عن مسلمي أهل  :واثنيهما .عيني الذبيح بوجه ما يقطع النزاععدم ورود نص صحيح بتسمية أو تأوهلما :
الرواايت اإلسرائيلية  من خالل النقد على انوسيتطرق الراقم مما جعل األمر أكثر تعقيدا، تاب مثل كعب األحبار وغريهالك

 .الحقا إن شاء هللا إبيراد األدلة واملناقشة والرتجيح لألقوال املذكورة
، كما قام أن الذبيح هو إسحاق عليه السالم ، اآلاثر احلاكية عند أفرد ابن كثري بفصلني مستقلني: سرد يف األوللق

 .اثر اليت حتكي عن إمساعيل ذبيحايف الفصل الثاين بسرد اآل
 وفيما يلي نتطرق إىل الفصلني بكل إجياز:

 من هذا اآلاثر مايلي : واآلاثر الواردة يف أن الذبيح  هو إسحاق عليه السالم  :ألولالفصل ا
  ؟س اي إله إبراهيم وإسحاق ويعقوبه السالم ربه وفيه : "ملاذا يقول الناذكر سفيان الثوري استفسار موسى علي .1

 وإن إسحاق جاد يل  ابلذبح، ...اخل"."... ومما جاء فيه أجاب هللا تعاىل له .2
 رواه مجع من الصحابة والتابعني. .3
 . 20أن الذبيح هو إسحاق  :كعب األحبار  نقال عن هريرة أيبعن أورد ابن إسحاق  .4

)الصحيحة  اآلاثر الواردة يف أن الذبيح هو إمساعيل عليه السالم حيث قال عنها ابن كثري أبهنا هي :الفصل الثاين
  . املقطوع هبا(

 . 21، بينما اليهود قد زعمت كذاب أبن املفدى هو إسحاقهو املفدى عليه السالم اعيل: إمسلقد أورد الطربي بسنده .1
 : الذبيح هو إمساعيل.-السلفعن مجاعة من أهل التفسري من -وقال إسرائيل  .2
 يوسف بن مهران. كذا قالجماهد: هو إمساعيل.نقال عن  جنيح وأب قالو  .3
 قرين الكبش معلقني يف الكعبة.مشاهدة  وقد ادعى الشعيب: هو إمساعيل، قالو  .4
 .22وقال عبد هللا سألت أيب اإلمام أمحد بن حنبل، عن الذبيح، من هو؟ فقال: إمساعيل. ذكره يف كتاب الزهد .5
ك عن مجاعة من إمساعيل عليه السالم. مث حكى ذل :حاكيا عن أبيه قائال: الصواب هو وعن ابن أيب حامت .6

 .23وكذلك حكى البغوي يف تفسريه ذلك : أن الذبيح هو إمساعيل.الصحابة والتابعني
تعيني اسم  اببوقد أورد الطربي حديثا غريبا وفيه إجابة معاوية بن أيب سفيان، عند ما سأله أحد الناس يف  .7

، إذ خاطبه عليه الصالة والسالمكنا معشر الصحابة عند رسول هللا   -واصفا نفسه خبريا –فقال معاوية ، الذبيح
رجل بقوله :اي ابن الذبيحني ! فضحك النيب عليه الصالة والسالم ، وضح معاوية الذبيحني األول هو والد النيب 

 .24عليه الصالة والسالم والثاين هو إمساعيل
 .األموي يف مغازيه مث قال :" كذا كتبته من نسخة مغلوطة " أورده. وقد ابلغرابةهذا قد حكموا على و  .8
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 :قوال الوارد  وبيان الراحح مناانقد الرواايت اإلسرائيلية ومناقشة األاثلثا :
)إمساعيل وإسحاق عليهما  ولدي إبراهيم اخلليل بني الرواايت اليت حنن بصددها هي حتكي عن تعيني الذبيح من

 املفسرون واملؤرخون وأصحاب لذا اختلف .عيني الذبيح بوجه ما يقطع النزاعت بعدمورود نص صحيح  فلعدم ،السالم(
لبعض اآلخر اليعقبون على وا ،وجه يراه حقا يف هذا، هلم تعقيب هبدف توضيح بعضا منهمإال أن ألة يف املس السري

  .والتسليم هلا به، ألجل االقتناع املوضوع
  :على أدلة القائلني أبن الذبيح هو إسحاق وغريه من العلماء واآلن إليكم خالصة الردود الواردة البن كثري

" توجد هناك أحاديث ورواايت منسوبة بعد مناقشته الطويلة لآلاثر يف املوضوع  :دروزةيقول الشيخ حممد عزت  .1
ومع كال القولني أقوال اجتهادية مستنبطة ق وإمساعيل ذبيحا ومعها يف أتييد كل من إسحا إىل الصحابة والتابعني

25 "فقط، الغري للمفسرين وللعلماء
 . 

يف اختياره أن الذبيح  26: "وإمنا عول ابن جريرإسحاق فقال الذبيح هوأبن على الطربي رأيه  ردا  ابن كثريقال  .2
 .27 "إسحاق

ر به أوال إىل إبراهيمإن إمساعيل هو  :) ... بُِغاَلٍم َحِليٍم( ذلك قال ابن كثري عند قوله تعاىلوك .3 ، وهو الذي ُبشِّ
  .د ابتفاق أهل الكتاب واملسلمنيأكرب و أول أوال

  .ألنه معرض للتضحية العظيمة فوصف ابحلليم واحللم وصف يناسب ملقام إلمساعيل، .4
، بينما كان عمره نني سنة حينما ولد له إمساعيلمثاأن إبراهيم عليه السالم كان ابن ست و  اليهود ويف نص كتاب .5

 ،أمر إبراهيم عليه السالم وعند أهل الكتاب يف كتبهم، ع وتسعون سنة حينما ولد له إسحاقعليه السالم تس
 .الوحيد: ابنه الِبْكِر ويف نسخة ذبح ابنهب

 .االبتالءو  أكثر أتثريا يف االختباراألمر بذحبه  فورودالذرية ملن بعده من اليوجد ما ك براهيمألالولد األول  من املعزَّة ولد  .6

 .يسبق عن البشارة بغالم عليم يف القرآن البشارة بغالم حليم  .7

جيوز ذحبه يف براهيم يف حياهتما.. و بعد هذا الإل: " فبشرانه إبسحاق ومن وراء..." أي مولود أن هللا تعاىل قال  .8
 .كون له نسلعدمها أبنه سيُـْعقب ويو صغره فاهلل تعاىل 

: ابنه الِبْكِر ويف نسخة ذبح ابنهب: أن هللا تعاىل أمر إبراهيم تاب تشهد على ذلك من هذه الشهادةوُكُتُب أهل الك .9
 .29، فقالوا ظلما وزورا  "إسحاق"، وهذا خمالف لنص كتاهبم، فأبوهم، هو إسحاق وهلم حتريفات أخرى "28الوحيد

 نص التوراة :
، لفضل جلدهم اسحاق )عليه السالم(، بل ألجل أن يكون هذا اراة يف هذا، ال إلمساعيلاليهود قد حرفوا التو  إن 

ف ما يدل على جـريـمته من ، و بطبيعة احلال فإن اجلاين خيلأثر دال يف هذه اجلرمية النكراء ولكن اّلّل قد أغفلهم عن
هنا قد حصل اإلغفال عنهم ، و )اسحاق (وكتبوا عوضا عنه لفظ  ،حذفوا لفظ )امساعيل ( من التوراة. فهم قد اآلاثر

 . ، وذاك الدس املهنيه الكلمة قد كشفت عن هذا التزوير، وهذعن كلمة

:" تقول التوراة إىل موضع التحريف يف التوراة قائال الدكتور عبد الكرمي اخلطيب يف )التفسري القرآين للقرآن (لقد أشار 
خذ ابنك :»... أن اّلّل اخترب إبراهيم. فقال له: » الثاين والعشرون( تكوين )اإلصحاحاليت ىف أيدى اليهود ىف سفر ال
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سأكشف لك وارفع به هناك للتضحية ابحملرقة على جبل  30، إىل أرض موسومة بـــ" املراّي "وحيدك الذي حتبه إسحق
  . ...«عن امسه

زيفه من  يكون احلكم على أن قد ميكن، إذ دومنا حاجة يف سبيل كشفه إىل أقل جهد ممكن التحريف بني يف النصو 
 ال اجتهاد مع النص ..ف..  نوع النص املنطوق

: ابنك وحيدك ، كأن يقول نصهميده ابالسم، ومع هذه الدعوى الحاجة لتحدوحسب دعواهم إبسحق ولدا أوحد
 ..."  ، أو ابنكوحيدك، أو إسحاق :" وكان من الصواب القول إلبراهيمالذي حتبه إسحق ..

، وكان هذا امليالد قبل إسحق أبربعة عشر عاما .. إذن كيف ميكن أن اة بوالدة إمساعيل إلبراهيم هاجرر قد أخرب التو ل
، مل تكن هناك تضارب ىف كالمها .. وحيد؟ أليس إمساعيل ابنا له؟ ولو قالت التوراة هذايكون إسحق هو االبن ال

 ن إبراهيم ..ولكنها هي اليت تشهد بوصفها كتاهبم املقدس على إمساعيل إنه اب
" )اإلصحاح السادس م ابنه املولود من هاجر "إمساعيل، ومسى أبراهاجر ولدت ألبرام )إبراهيم( ابنا: » ويف التوراة أيضا

 عشر من سفر التكوين(.
احلادي والعشرون  : )االصحاحستا ومثانني سنة، عند ما ولدت هاجر إمساعيل(، ويف سـفر التكوين )وعمر أبرام كان

  .(( ما نصه: )وعمر ابراهيم كان مائة سنة، حني والدة إسحاق له5فقرة 
عيل ابن هاجر املصرية  وهو ميرح فقالت إلبراهيم: أبعد وحينما رأت سارة إمسا": ( وما بعدها ما نصه9ويف الفقرة )

ظر ابراهيم الم لسارة قبيحا جدا يف ن، كي اليرث مع ابين إسحاق. فكان هذا الكعين هـذه الـجارية هاجر وابنها
، ألن نسلك القادم رة، امسع كل ما تقوله ساالم سارة غرية على جاريتك وغالمك: ال تستقبح كفأوحى اّلّل إلبراهيم

31سوف يدعى إبسحاق مستقبال "
.   

 .ية ـ ـ ىف الرد على تلك األكذوبةوال جند حجة أقوى من تلك اليت عرضها ابن تيم
ابطل بنّص   وهو ذبيحا منقول من بين إسرائيل قاإسح بكون والقول :"اجلوزية رمحه هللا عن ابن تيمية يمقال ابن الق

هو بكر  « إمساعيل » وأهل الكتاب اليشكون أن« أمر إبراهيم بذبح ابنه البكر : » توراة: فإن يف كتاهبم الكتاهبم
  . ك اسحاق(أوالده ..." لكنهم حرفوا نص التوراة فكتبوا فيه ) اذبح ابن

، ألهنا تناقض ) ابنك إسحاق( من كذهبم وحتريفهم: والزايدة هذه على الزايدة الواردة يف التوراة قائال ابن تيميةوقد رد 
 .32قول التوراة: اذبح بكرك ووحيدك...."

 .33: " األكثرون على أن الذبيح هو إمساعيل، فهو أكرب من إسحاق"اإلمام النووي يف هتذيب األمساء وقال
 .34تناقض البشارة املتقدمة وهللا أعلم " ،إسحاق البشارة بذبح: "، ابإلضافة إىل قولهحممد بن كعب القرظيوهذا ما قاله 

 . 35من حديث مرفوع " يف ابب إسحاق ذبيحا يقول اآللوسى: " إنين إذ ال أثق بصحة ماورد
 : قالف براهيم كان وعال، وقيل كان تيساً.ما فدي به ابن إو قد رد ابن كثري على ما ذكره من اإلسرائيليات أبن 

   . والصحيح الذي عليه األكثرون أنه ُفدي بكبش" . أي ليس )وعاًل( وال )تيساً("
، وهللا ر ال يضر جهلها وال تفيد معرفتهاللموضوع أنه مما سبق من األمو  ناإليه من خالل دراست نا: إن مما توصل نقول

 أعلم ابلصواب .
، ابملوافقة  قـد دل الـقـرآن الكرمي، ودلت التوراة ذبيحا ميكن القول أنه اآلاثر بشأن أتييدها إلمساعيلرد ويف هناية مس

. وقد بناه إبراهيم وامساعيل فيما بعد ، مثعيل وهاجر عند مكان البيت احملرمامسا على أن إبراهيم )عليه السالم( قد ترك
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العهد القدمي ( وهذه  هي احلقيقة حيث  حسب قول، مكة أرض وهي)  (فاران) صحراءقالت الـتوراة أبهنما كاان يف 
، وهذا هو املذبح للحجاج حيث يذحبون أضحياهتم إىل يومنا هذا. و اليهود أبن مسرح الذبح كان مبىن قرب مكة

دس أورشليم القدمية )الق ، وهم يقصدون به اجلبل الذي تقع عليه مدينةالنص األول وجعلوه )جبل املراي( قدحرفوا
: اسم مكان الذبح املكتوب يف التوراة احلالية ابسم "موراي" أو "مورة" ـ وقد سبق أن ذكران أبن )املراي( اليوم (

(Moriah املعروفة كمذبح لدى العرب من قبل اإلسالم، واليت قال عنها رسول هللا عليه الصالة )( ليس هو إال )املروة
 نه منحر وكذلك، كل أضيقة مكية.أبوالسالم 

، ومل ينشأ صالةإقد وقعت يف أضاحي "مىن" من مكة  الذبح وقعت يف مكة و :" قصةيقول الشيخ حممد رشيد رضا
 ، وهذا هو معلوم ابلتواتر". إمساعيل ال إسحاقيف مكة إال

من سفر  21: " خرج ) إبراهيم ( بـــ )هاجر( مع طفلها )إمساعيل( وهو مذكور يف الفصل كما قال يف مكان آخر
 .36 "دوحة ومل يكن هنالك ماء وال انس ن( إىل صحراء فاران )أي مكة( فرتكهما يف مكان زمزم حتتالتكوي

 :أن الذبيح هو إسحاق عليه السالم وهي على النحو التايل هذا وهناك آاثر أخرى أوردها ابن كثري يف
 :ائلني أبن الذبيح هو إسحاق مايليومن الردود أيضا على أدلة الق

، عن أيب هريرة رضي هللا عنه مرفوعا عن النيب عليه الصالة والسالم: "إن كثري ما أخرجه  ابن أيب حامتابن  لقد أورد 
 .وليس نصا دعويت ...".وقد سبق ذكره ابملعىن هللا خريين... لتعجلت فيها

زايدة  وقد تكون يف احلديث ،ابلضعفعبد الرمحن بن زيد بن أسلم  ، كما حكم علىحكم عليه ابن كثري ابلغرابة
، فاألحرى أن يكون السياق إمنا هو ن إسحاق" لو فرض حفظ هذه الروايةع انكشف،  وهي قوله: "... ملا أُْدِخَلتْ 

وإمنا ، فقط إمساعيل سكن هناك وإال فمنسك الذبح حمله )مىن( مبكة، حيث "إمساعيل"، لكنهم بدلوه إبسحاق؛ عن
 .ابلشام كنعانيف   إسحاق سكن

 .37: منكرلة األحاديث الضعيفةباين يف سلسقال األل
ــالذي قبلها: ، فإن الزايدة املذكورة كالبيان ملا قبلها و هلا صلة اتمة باأللباين (: وما خوف ابن كثري بعبث قلت )الشيخ

ا، قال عنه احلاكم. وضع)ولوال الذي ... ( هو برواية أحاديث موضوعة : لقد قام ف عبد الرمحن بن زيد واضح ِجدًّ
 : أضاف الشيخ األلباين بقوله مث ،عن أبيه

وهو حديث موضوع  واحتمال كونه  : وعبد الرمحن هو من روى حديث )توسل آدم ابلنيب عليه الصالة والسالم(تقل
عليه الصالة إليه رفعه ب، مع ذلك غلط عبد الرمحن بن زيد آدم ابلنيب عليه الصالة والسالم( من اإلسرائيليات توسل)

ن  : أالشك يف كوهنا إسرائيلية ودليلها، الواردة يف احلديث: إن هذه الزايدة )الشيخ األلباين ( هناوالسالم، وأقول 
الأبس به فهو : هذا إسناد بسنده إىل كعب مث قال بعده 39كما أخرجه احلاكم 38 كعب األحبار حدث هبا أاب هريرة

 .والرواية قد سبق ذكرها ،صحيح ووافقه الذهيب
اثر الواردة يف أن الذبيح إسحاق:  القصة وبناء عليه فقد قال احلافظ ابن كثري بعد سرد اآلهذه الزايدة التوجد يف

 .وهذه األقوال، وهللا أعلم، كلها مأخوذة عن كعب األحبار
كون إسحاق ذبيحا، فهو ابطل، والصحيح   على 40الطرباين يف "األوسط " من هذا الوجه  الذي أخرجه واحلديث

41إمساعيل ": هو
.  
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عند تفسري  ، أوردها هو،مع العلم أبن الرواية هذه ورد ابن كثري عن احلسن البصري اسم كبش إبراهيم أنه جرير.مث أ
42: )جرير(  كان اسم كبش إبراهيموفيها  ، سورة الكهف

.   
هللا يقصد بتعليقه وابن كثري رمحه  .43واختلفوا يف لونه على أقوال مستندها رجم ابلغيب"" قد علق عليه ابن كثري هناك بقوله:و 

 :" للكبش واهلدهد، والكلب والعجل.ر من األمساء املذكورة وهي أمساءهذا،كل ما ورد يف النص املذكو 
 ، وهللا أعلم .لغريبة من األمساء على احليواانت، المكانة هلا من الصحة: هذه اإلطالقات انقول

كذلك  قول هللا ردا على   أان يوسف ذبيح هللا. :هو يوسف وذلك عند قوله مللك مصر وهناك آاثر حتكي أن الذبيح
 إن إسحاق جاد يل ابلذبح،. جواب موسى: "

 .رفع الستار عما صدرت عنه، و هذه اآلاثر وقد فضح ابن كثري
كلها مأخوذة عن كعب األحبار، مث أشار يف ذلك إىل ما دار يف -وهللا أعلم-: " وهذه األقوال فقاليقول ابن كثري 
 .44من أحداث"الدولة العمرية 

َولَْيَس يف َذِلَك " :كما أضاف هناك قائال  قال ابن كثري حنوا من ذلك يف قّصة الذبيح يف البداية والنهاية لهوكذلك 
أن الذبيح هو ، فمنه اليستنبط واليفهم لنرتك له ظاهر القرآن "ة والسالمعليه الصال َحِديث  َصِحيح  َعِن اْلَمْعُصومِ 

هذا وجتدر اإلشارة أن النص بل املنطوق بل املفهوم عند التأمل كل ذلك يظهر أن الذبيح هو  ،إسحاق عليه السالم
  ليس إال امسعيل.

: يف حديث ذكره قال الطربي-، ولكن مل يصح سنده لو ثبت لقلنا به على الرأس والعني -وقد ورد يف ذلك حديث 
 .45قال: هو إسحاق 

، أحدمها راو مرتوك وهو احلسن بن دينار البصري واآلخر منكر احلديث وهو ضعيفانمث علق عليه بقوله: " ففي إسناده راواين 
 . مث قال: عن العباس قوله، وهذا أشبه وأصح.47. وقد رواه ابن أيب حامت مرفوعا46علي بن زيد بن جدعان

 49«أان ابن الذبيحني»ديث: احل 48يف مقالته اليت نشرهتا جريدة املدينة -من مكة املكرمة –خ )حممد رابع( يقول الشي
ليس صحيحا ألنه لو كان صحيحا لكانت املشكلة قد انتهت وبه قال الدكتور فاضل صاحل السامرائي أيضا يف 

 50)ملسات بيانية لسور القرآن الكرمي( 
 الراحح من األقوال وأسباب الرتحيح:

بيح هو إمساعيل وإليه ذهب مجهور الصحابة أن الصحيح الذي عليه احملققون من العلماء أن الذ نستخلص مما سبق من األدلة
 52وصاحب البحر احمليط" 51وهذا القول هو اختيار القرطيب والتابعني ومن بعدهم وأئمة العلم واحلديث أن الذبيح هو إمساعيل.

طربي: وال 57وابن القيم 56والشيخ ابن عثيمني  55والسعدي  54وابن عاشور يف "التحرير والتنوير 53والشوكاين يف فتح القدير 
وابن كثري رمحه هللا يف البداية 59والشيخ ابن تيمية يف جمموع الفتاوى 58: )بُِغالٍم َعِليٍم( قال: إمساعيل."عن جماهد يف قوله

  .60والنهاية 
 : قد ترجح هذا القول ألسباب كثرية، منها مايلي و

 .61أقوى الرباهني إبن الذبيح هو إمساعيل": "آاثر بقااي قران الكبش يف الكعبة من قال احلافظ ابن حجر يف الفتح :األول
، فهما اللذان إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم : اختذ الناس ِمىَن منسكا للذبح منذ لدنقال الشيخ ابن تيمية :الثاين

 .62شيدا الكعبة بنص القرآن 
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فهو إما ضعيف أو  املرفوعحبجة  ،أنه إسحاقمن شهبة: "الصواب: أن الذبيح هو إمساعيل وما قيل قال أبو  :ثالثال
، فهو من و على التابعني إن صح سنده إليهمموضوع و ال يصح االحتجاج به واملوقوف منه على الصحابة أ

أعالم  على اإلسرئيليات عن دس وقد استغرب أبوشهبة.  63اإلسرائيليات اليت رواها أهل الكتاب الذين أسلموا "
، وتوقف بعضهم ) كأصحاب القول الثالث مماسبق يف سحاقأنه إ لذبيحالقائلني اباملفسرين كالطربي وابن اجلوزي 

هي اجلمع بني األقوال فزعم سرد األقوال( يف الرواايت كابن األثري والسيوطي وهناك حماولة أخرى من قبل البعض و 
 .64أن الذبح وقع مرتني هؤالء

يث والرواايت يف جانب كون الذبيح هو إمساعيل وكون أن معظم األحادو أن سامعي القرآن كانوا أعرف الناس ابلقصة  :رابعال
احلادث وقع يف منطقة مكة بعد أن أسكن إبراهيم إمساعيل عليهما السالم فيها. وإسكان إبراهيم إلمساعيل يف منطقة مكة مؤيد 

قرة هذه اآلية اليت تفيد  ( وكما جاء يف سورة الب37: )اآلية : إبراهيم حيث جاء يف سورة إبراهيمآبايت وردت يف سوريت البقرة و 
 .65(127: سورة البقرة ، رقمها ن الذي أسكنه إبراهيم هو إمساعيل: )منكو 

غري صحيحة، : هذا العزو والنسبة إىل اجلمهور -كون )إسحاق( ذبيحا القول ب -لقد عزا البعض  :اخلامس
 .والصحيح أن الذبيح هو إمساعيل

ذبيحا هي ما أوردها ابن عاشور من  )عشرة أسباب مقنعة ( يف ، و كذلك من أسباب الرتجيح لكون إمساعيل هذا
 .هذا الباب فمن أراد االستزادة فلريجع إىل تفسري التحرير والتنوير

 :خامتة البحث 
 :إىل النتائج التالية نا، توصلتواضعيف هناية هذا البحث امل

، حىت الكتب السماوية املصيبة يف الديناليتورع العنصر اليهودي من التحريف والتبديل مهما كلفه ذلك من  أوال:
 . للخطر من خمالب األفعى اليهودية املقدسة هي عرضة

الذبيح جلدهم  : سعيهم الكتساب مفخرةب املكاسب من أيدي اآلخرين ومنهايسعى اليهود جادين يف هن اثنيا:
 .اعيل عليهما السالم، بينما الفرق لدى أهل اإلسالم بني نيب وآخر وإسحاق وإمسالمإسحاق عليه الس

 رتتب علىتال، كما فال يرتتب على فهمها فائدة اجتهادية  مسألة: هي إمساعيل أو إسحاق، كون الذبيح: اثلثا
 .وابلتايل هي التؤثر سلبا أو إجيااب يف احلياة العامة من الناس طر يف العقيدة،جهلها مضرة من اخل

واالعتبارابملوضوع ، ملا  االتعاضسوى  ،رابعا : مما يستفاد من القصة هذه، أن الذبيح سواء كان إسحاق أم إمساعيل اليعنينا منه شيء
 ، أبن هلم اجلنة.ؤمنني أنفسهم وأمواهلمرتي من املألن يش ،الطاعات لصرب علىالتحلي اب دروس وعرب وحكم يف ابب فيه من

، فالجند أدىن شك ياء إبراهيم عليه الصالة والسالم، ومها ولدا أيب األنبمساعيل وإسحاق مها نبييان جليالنإ :خامسا
، ا بـــ )الذبيح( يدل على الفضيلة، فتخصيص أحدمههما وملن بعدمها إىل قيام الساعةيف أن كل واحد منهما قدوة ألمم

 .، ألحدمها، على اآلخرعلى األفضليةنه اليدل لك
 وصلى هللا تعاىل على خري خلقه حممد وآله وأصحابه أمجعني

 :واملصادر اهلوامش
 

فهي  ،إىل لفظ )إسرائيل(ا النسبة فيها وهي حادثة أو قصة تروى من مصدر إسرائيلي، و أممجع اسرائيلية،  :. اإلسرائيليات لغة 1
 لصدره ) إىل اجلزء األخري " إئيل" من لفظ إسرائيل (. نسبة تكون لعجز املركب اإلضايف ال

 مسي به نيب هللا يعقوب عليه السالم. ،وإسرائيل معناه: عبد هللا
يف أساس روايتها إىل املصدرين ، وهي منسوبة ل من األخبار األساطريية القدمية، إىل التفسري واحلديثواصطالحاً: هو كل ما دخ

بل وسع بعض أهل التفسري واحلديث مدلول  وغريها  التوراة وشروحها، واألسفار والتلمود وشروحه،مثل  اليهودي أو النصراين
كلمة )اإلسرائيليات( حىت تشمل كل ما أدخله اليهود وغريهم من أعداء اإلسالم إىل التفسري واحلديث، من أقوال ومروايت ال 
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، مث وها انطالقا من نواايهم اخلبيثةس هلا يف املصادر القدمية، وامنا هي حكاايت وأخبار من وليدة أعداء االسالم، اصطنعأسا
انظر: اإلسرائيليات يف التفسري واحلديث للدكتور حممد حسني  –أدخلوها إىل التفسري واحلديث ليفسدوا هبا عقائد املسلمني. 

مكتبة  (،1/121التفسري واملفسرون للدكتور الذهيب ) ،، عابدين القاهرةشارع اجلمهورية -14مكتبة وهبة  ، (13الذهيب )ص
  .شارع اجلمهورية ، عابدين القاهرة -14وهبة 

 : عبد هللا بن سالم وكعب األحبار ووهب بن منبه و عبد امللك  بن عبد العزيز بن جريج.. وأشهرهم 2
، جديدة ط: -226: حممود خاطر صـــــــ:لرازي حتقيقلانظر :خمتار الصحاح  –. الذبيح: املذبوح: لقب إمساعيل بن إبراهيم اخلليل  3

بريوت ومعجم منت اللغة )موسوعة لغوية حديثة( ألمحد رضا )عضو اجملمع العلمي  –مكتبة لبنان انشرون  1995 – 1415
 بريوت  –احلياة دارمكتبة   488/ 2العريب بدمشق(  

 : عبدهللا بن عبداملطلب وقصته مشهورة .والد النيب عليه الصالة والسالم . وأما الذبيح الثاين فكان 4
، بل غريه من نستغرب على اخلازن فقط قوله هذا وال بريوت –هـ دار الكتب العلمية  1415: أوىل، ط  4/22اخلازن تفسري  .  5

ري العقول ومنهم إمام املفسرين الطربي حيث ذهب إىل القول أبن الذبيح هو إسحاق عليه املفسرين أيضًا هلم يف ذلك ما حي
 السالم الغري. 

م دار طيبة للنشر والتوزيع بتصرف، انظر الدر  1999 -هـ 1420 ط : اثنيةبتحقيق: سالمة  35-7/31 :بن كثرياتفسري  . انظر  6
، انظر تفسري القرآن لعبد 1993بريوت ،  -دار الفكر  441-12/433املنثور لعبد الرمحن بن الكمال جالل الدين السيوطي 

تفسري ،وانظر 1410 ، الرايض الطبعة األوىل –بتحقيق: د. مصطفى مسلم حممد مكتبة الرشد  3/97الرزاق بن مهام الصنعاين 
لشوكاين لفتح القدير  م ، 2000 -هـ  1420، اكر مؤسسة الرسالة الطبعة األوىلبتحقيق: أمحد حممد ش 84-21/79الطربي 

 بريوت -دار الفكر  4/536-537
 -هـ  1417 رابعة ،:  ط -حممد عبد هللا النمرو سليمان مسلم احلرش  و بتحقيق: عثمان مجعة ضمريية 7/50البغوي تفسري.  7

ايضًا البن ايب شيبة  12/449( وعزاه السيوطي يف الدر 21/90م دارطيبة للنشر والتوزيع، وانظر ايضا تفسري الطربي ) 1997
: حققه وكتب هوامشه حممد بن عبد الرمحن عبد هللا و خرج أحاديثه 7/77: بن اجلوزي الزاد املسري  ،وابن املنذر وابن ايب حامت

فتح  لبنان، -م دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بريوت  1987 -  ه 1407 :وىلأ :ط، بن بسيوين زغلولأبو هاجر السعيد 
 5/537فتح الرمحن يف تفسري القرآن جملري الدين احلنبلي  ،4/537القدير 

ميه وميتد إىل أواخر مىن. ويس( جبل مبكة على يسار الذاهب من مكة إىل مىن، مقابل جبل حراء، . ثَِبري: )بفتح أوله وكسر اثنيه 8
ريَِة النـََّبِويَِّة لعاتق بن غيث بن زوير البالدي احلريب صـ : «مكة جبل الرخم » اليوم أهل  وانظر  71. اْلَمَعاملِِ اجْلُْغَراِفيَِّة اْلَوارَِدِة يف السِّ

 46أيضا : آاثر البالد وأخبار العباد لزكراي بن حممد بن حممود القزويين: 
 132رازي حتقيق : حممود خاطر صـ : للخمتار الصحاح  –لسَُّمرُة  : )بضم امليم( :هي من شجر الطلح واجلمع مَسُر  بوزن رجل . ا 9

 بريوت –مكتبة لبنان انشرون  1995 - 1415طبعة جديدة ،  :ط –
( 10/3221خرجه ابن ايب حامت )( عن ابن جرير  وابن ايب حامت وابن مردوية عن علي. و ا12/449. اخرجه السيوطي يف الدر) 10

. فتح القدير 4/67( عن ابن عباس. تفسري ابن ايب زمنني 21/78( وايضا يف)21/87عن ابن عباس. واخرجه الطربي يف )
دمشق  -بريوت(  دار الفكر املعاصر 23/134لى ). اخرجه الزحيلي يف التفسري املنري لوهبة بن مصطفى الزحي4/537للشوكاين 

 ن عباس.ق، عن اب 1418
  450-12/451.  انظر الدر املنثور  11
(  5/144( امسه : )حرير( بدل )جرير( وهو األصل ألن ابن كثري ) 27/143. ويف خمتصر اتريخ دمشق البن منظور اإلفريقي ) 12

  (18: ) اآلية رقمقد نقله منه  يف سورة الكهف عند تفسري 
 3/96. تفسري عبد الرزاق  13
 740خمتار الصحاح صــ:  -لعني( : اأَلْرَوى ، ومجعه َأْوَعال  وُوُعول  . الَوِعُل )بكسر ا 14
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بتحقيق: شعيب األرنؤوط وآخرون  38/263( 23221) و برقم 27/196( 16637) برقممسند اإلمام امحد ألمحد بن حنبل .  15
 م مؤسسة الرسالة1999هـ ، 1420الطعبة الثانية 

مؤسسة التاريخ  - 23/71ن عاشور حملمد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور . التحرير والتنوير املعروف بتفسري اب 16
 لبنان -العريب، بريوت 

 73-7/72. زاد املسري البن اجلوزي  17
( حتقيق:  1/83. قال ابن األثري يف الكامل يف التاريخ أليب احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي الشيباين، ) 18

يف   ، الّذبيحيف تعيني  السلفوقع اخلالف بني  لقد : "–بريوت  -هـ، دار الكتب العلمية  1415هللا القاضي الطعبة الثانية عبد 
عليه السالم ، هي واردة يف حق كليهما معا ، ولو كانت منها رواية صحيحة ، مل  عن النيّب،واآلاثر  و إسحاق،أامساعيل،  كونه

 ما صحيح مل نعُده إىل غريه؛فيه جند بدا من األخذهبا.  
 ( بسرد األقوال مث تركها دون الرتجيح 452-12/429. قام السيوطي يف الدر)  19
 21/82. رواه الطربي يف تفسريه  20
 5/534، فتح الرمحن يف تفسري القرآن جملري الدين احلنبلي 21/83تفسري الطربي . 21

 467. الزهد ألمحد بن حنبل صـ :  22
 7/47 . تفسري البغوي 23
 86 - 21/85. تفسري الطربي  24
 دار الغرب اإلسالمي ـ دمشقـ  221-4/220. التفسري احلديث حملمد عزت دروزة  25
 86 - 21/85. تفسري الطربي  26
 28. سورة الذارايت اآلية :  27
ر يف البطالن ، ( وهو أظه : بدل )وحيدك *: أن يف بعض نسخ التوراة )بكرك (ثري هذا: " ويف نسخة: بْكره " يعين. وقول ابن ك 28

 .للخليل بنص التوراة  ، إذ مل يكن اسحاق ِبكراً وأدل على التحريف

املعجم الوسيط إلبراهيم مصطفى ـ أمحد الزايت ـ حامد عبد القادر ـ  -أول كل شيء وأول ولد لألبوين ذكرا أو أنثى *البكر: 
 الدعوةبتحقيق: جممع اللغة العربية الناشر:دار  1/67حممد النجار:

  7/27تفسري ابن كثري  . 29
( ليس هو إال )املروة( املعروفة كمذبح لدى Moriahيف التوراة احلالية ابسم "موراي" أو مورة ) . )املراي(: اسم مكان الذبح املكتوب 30

انظر تباشري  -العرب من قبل اإلسالم، واليت قال عنها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " هذا املنحر، وكل فجاج مكة منحر"،
 اإلجنيل والتوراة ابإلسالم ورسوله حممد صلى هللا عليه وآله وسلم" طرح حديث وبشارات جديدة هاّمة" للدكتور نصراّللّ 

 : الثانية مصححة ومزيدةالطبعة 1/348عبدالرمحن أبوطالب 
 القاهرة -الفكر العريب دار  1015-23/1013. انظر التفسري القرآين للقرآن للدكتور عبد الكرمي اخلطيب  31
  م، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان1986هـ/1406 ،الطبعة الثالثة 72 – 1/71بن قيم اجلوزية ال. زاد املعاد  32
 مصطفى عبد القادر عطا بتحقيق: 1/116. هتذيب االمساء واللغات لللعالمة أىب زكراي حمىي الدين بن شرف النووى   33
ه  1408طبعة جديدة حمققة الطبعة االوىل   1/367ام احلافظ ايب الفداء امساعيل بن كثري الدمشقي البداية والنهاية للالم . 34

 م دار إحياء الرتاث العريب 1988
 23/136  . روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين لآللوسي 35
 م، اهليئة املصرية العامة للكتاب 1990سنة النشر  12/257و  2/46بن علي رضا  ...حملمد . تفسري القرآن 36
 1/508السعودية  -م، دار املعارف الرايض  1992هـ /  1412لباين الطبعة لأل. سلسلة األحاديث الضعيفة 37

 . وهي مما أوردها ابن كثري عن عبد الرزاق ... فقال أبو هريرة: قال النيب عليه الصالة والسالم: "إن لكل نيب دعوة مستجابة ... "  38
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بتحقيق : مصطفى  558-2/557النيسابوري  .... املستدرك علي الصحيحني للحاكم مع تعليقات الذهيب يف التلخيص حملمد  39
 بريوت -دار الكتب العلمية   1990 – 1411عبد القادر عطا، الطبعة األوىل ، 

بتحقيق: طارق احلسيين، الناشر: دار  203-2/202( 1727. املعجم األوسط أليب القاسم سليمان بن أمحد الطرباين  برقم ) 40
 1415القاهرة ،  -احلرمني 

 507 - 1/506لباين لأل .... سلسلة األحاديث  41
(. وقد وقع اخلالف بني الناقل ) ابن كثري ( واألصل )خمتصر اتريخ 27/143. انظر: خمتصر اتريخ دمشق البن منظور اإلفريقي ) 42

" والنص األصلي لدى )خمتصر اتريخ دمشق ( هو يف رواية احلافظ ابن عساكر دمشق ( يف أمساء كل من كبش و"هدهد وعجل
يف ترمجة "مهام بن الوليد الدمشقي حيث قال: حدث عن صدقة بن عمر الغساين بسنده إىل احلسن قال: كان اسم كبش إبراهيم 

 "....عليه السالم )حرير(، 
 . 5/144. تفسري ابن كثري  43
 7/49. تفسري البغوي  44
 21/80تفسري الطربي  . 45
، بن جدعان: أحد علماء التابعني، روى عنه الثوري وابن عيينة والبصريون ... عبد هللا بن علي بن زيد ،أبو احلسن البصريهو .  46

فكثر ذلك يف مروايته. كذا قال أبوزرعة، مث أضاف: هو يستحق  ،واآلاثر خباريف األ وخيطئ كان يهم: يقول ابن حبان .ومجاعة
ليس بشيء ومرة  :أمحدبن معني و  حيىي وقال ،قلب األحاديثب محاد بن زيد حكم عليهو ، ابن عيينة وهو ضعيف لدىك. الرت 

وقد  ،سبع وعشرينو  مائة مات سنة .البخاري، وأبو حامتو  ابن خزمية به قال. و هو اليليق ابالحتجاج به :الرازي ، وعندضعيف
و هتذيب األمساء واللغات للنووي  129-3/127االعتدال يف نقد الرجال للذهيب انظر ميزان  -إحدى وثالثنيو  مائة قيل سنة

و الضعفاء واملرتوكني البن اجلوزي  6/333و الكامل يف ضعفاء الرجال للجرجاين 104 -2/103و اجملروحني  1/344
2/193 

  .ساقط ال يصح االحتجاج به: ضعيف نقول.  47
: )من هو الذبيح .. هل هو إمساعيل أم إسحاق عليهما ، املقال بعنوان أبو عبد الرمحن العتييب. جريدة "املدينة" إبشراف :  48

د غري العد ) رقم ( يف عددها الصادر 1430رمضان /  13: )يوم اخلميس م؟ ( حملمد رابع من مكة املكرمة، اتريخ النشرالسال
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